
 
 

6 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Penelitian yang membandingkan performa aplikasi android menggunakan 

bahasa pemrograman Java dan bahasa pemrograman Kotlin pernah dilakukan oleh 

Niko Sumanda Sibarani (2018). Hasil dari penelitian ini adalah bahasa 

pemrograman Kotlin lebih baik dari bahasa pemrograman Java dilihat dari segi 

penggunaan CPU, memori dan execution time aplikasi. 

Mochammad Syaifullah Ferryansyah (2017) melakukan penelitian analisis 

performansi pustaka HTTP Networking pada android dengan parameter response 

time, penggunaan memori, dan penggunaan jaringan pada empat buah pustaka yaitu 

HttpURLConnection, Asynchronous Http Client, Retrofit, dan OkHttp. Hasil 

penelitian tersebut adalah OkHttp memiliki response time yang paling cepat dengan 

rata-rata sebesar 148,675ms. Penggunaan memori paling kecil dengan rata-rata 

sebesar 13906.1 KB menggunakan pustaka HttpURLConnection. Sedangkan 

penggunaan jaringan terkecil pada pustaka Asynchronous Http Client dengan rata-

rata sebesar 67196.5 B. Hasil penelitian tersebut juga menunjukkan terjadinya 

peningkatan response time, penggunaan memori, dan penggunaan jaringan saat data 

yang diakses berupa teks dan gambar. 

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Afrinaldi (2015) yang membuat 

aplikasi portal berita untuk situs web ganto.or.id. Aplikasi tersebut dibuat 

menggunakan bahasa pemrograman Java untuk aplikasi android dan PHP untuk 
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web service serta MySQL sebagai sistem manajemen basis data. Pada penelitian 

tersebut pengguna aplikasi terdiri dari pengunjung biasa, pengunjung terdaftar, 

redaktur, dan reporter. Semua pengguna dapat memilih kategori berita, melihat 

berita, menambahkan komentar, melihat iklan. Adapun pengunjung biasa dapat 

melakukan login dan register, pengunjung yang sudah terdaftar dapat melakukan 

unggah artikel dan iklan, kemudian redaktur dapat mengedit iklan dan berita dan 

terakhir reporter dapat mengunggah berita terbaru. 

 Shinta (2018) melakukan penelitian analisis pustaka Tesseract dan Mobile 

Vision dengan 4 indikator yaitu waktu, ketepatan, kebutuhan memori, dan resolusi 

citra. Hasil penelitian tersebut Tesseract membutuhkan waktu pemrosesan yang 

lebih lama dibandingkan Mobile Vision. Tesseract mempunyai ketepatan 100% 

untuk citra cetak sedangkan Mobile Vision mempunyai ketepatan 100% citra cetak 

berwarna, 98% citra cetak grayscale. Pada citra tulis tangan, Mobile Vision 

mempunyai ketepatan lebih tinggi dibandingkan Tesseract. Penggunaan memori 

Mobile Vision lebih banyak dibandingkan Tesseract. Minimum resolusi membaca 

citra dengan ketepatan 100% Tesseract lebih tinggi dibandingkan Mobile Vision. 

 

 

 

  



 
 

 
 

Tabel 2.1 Rangkuman Penelitian 

Parameter 

Penulis 
 

Objek Masalah Teknologi Hasil 

Niko Sumanda 
Sibarani (2018) 

Analisis Performa 
Aplikasi Android pada 
Bahasa Pemrograman 
Java dan Kotlin 

Menganalisis 
Perbedaan 
pemrograman Java 
dan Kotlin 

Android Studio, Java, 
Kotlin, Snapdragon 
Profiler 

Kotlin memiliki performansi yang 
lebih baik dibandingkan Java 

Mochammad 
Syaifullah 
Ferryansyah 
(2017) 

Analisis Performansi 
pustaka HTTP Networking 
pada Android (Studi 
Kasus Portal Berita) 
 

Menganalisis 
performansi pustaka 
HTTP Networking 

Android Studio, Http 
URL Connection, 
Asynchronous Http 
Client, Retrofit, 
Okhttp 
 

Setiap pustaka HTTP Networking 
memiliki kelebihan masing-
masing 

Afrinaldi (2015) Aplikasi Mobile Portal 
Berita Ganto.or.id 
Berbasis Android 

Membuat aplikasi 
android portal berita 
dengan menggunakan 
web service 

Android Studio, Java, 
PHP, MySQL 

Aplikasi yang dapat diakses dari 
perangkat android tanpa harus 
membuka laptop atau terganggu 
dengan tampilan web yang tidak 
user-friendly 
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Tabel 2.1 Rangkuman Penelitian Lanjutan 

Parameter 

Penulis 
 

Objek Masalah Teknologi Hasil 

Shinta Marlinda 
Kusumaningratri 

Analisis Perbandingan 
Library Tesseract dan 
Library Mobile Vision 
untuk Implementasi 
Optical Character 
Recognition (OCR) pada 
Huruf dan Angka Berbasis 
Android 

Menganalisis pustaka 
Tesseract dan Mobile 
Vision dengan 
indikator waktu, 
ketepatan, kebutuhan 
memori, dan resolusi 
citra 

Android Studio, 
Mobile Vision, 
Tesseract 

Tesseract memiliki kelebihan 
pada ketepatan citra cetak, 
penggunaan memori, dan resolusi 
citra. Mobile Vision unggul pada 
waktu proses dan ketepatan citra 
tulis tangan 

 

 

Dwiki Riyadi Analisis  Performansi 
Android Jetpack (Studi 
Kasus Portal Berita) 

Menganalisis 
performansi CPU, 
memori, jaringan, dan 
konsumsi baterai 
aplikasi dengan 
menggunakan 
komponen android 
jetpack 

Android Studio, 
Kotlin, Android 
Jetpack, Battery 
Historian 

Hasil uji peforma aplikasi dilihat 
dari penggunaan CPU, memori, 
jaringan dan konsumsi baterai 
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2.2 Dasar Teori 

2.1.1 Object Oriented Programming   

Object Oriented Programming adalah paradigma pemrograman 

berdasarkan objek, yang dapat berisi data dalam bentuk atribut atau properti, dan 

kode dalam bentuk prosedur atau sering dikenal metode. Fitur objek adalah 

prosedur objek yang dapat mengakses dan sering memodifikasi data dari objek yang 

saling berkaitan. Dalam Object Oriented Programming, program komputer 

dirancang dengan membuat objek saling berinteraksi antara satu dan lain. (Kindler, 

2011) (Lewis, 2008) 

2.1.2 Convenience Sampling 

Convenience Sampling adalah pengambilan sampel didasarkan pada 

ketersediaan elemen dan kemudahan untuk mendapatkannya. Sampel 

diambil/terpilih karena sampel tersebut ada pada tempat dan waktu yang tepat. Cara 

ini nyaris tidak dapat diandalkan, tapi paling murah dan cepat dilakukan karena 

peneliti memiliki kebebasan untuk memilih siapa saja yang mereka temui. 

Penarikan sampel ini bermanfaat penggunaannya pada tahap awal yang menarik 

perhatian. Hasil yang diperoleh dengan cara ini sering kali dapat menyediakan 

bukti-bukti yang cukup melimpah sehingga terkadang pengambilan sampel yang 

lebih canggih tidak diperlukan lagi. (Sugiarto, 2001) 

2.1.3 Kotlin 

Kotlin adalah bahasa pemrograman dengan OSS (Operation Support 

System) yang diketik secara statis ditargetkan untuk JVM, Android, Javascript dan 
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Native. Dikembangkan oleh JetBrains yang secara resmi dirilis pada bulan Februari 

2016. Kotlin memiliki konstruksi berorientasi objek dan fungsional, sehingga 

pengembang dapat menggunakan gaya pemrograman berorientasi objek maupun 

pemrograman fungsional atau menggabungkan keduanya. (Kotlin, 2019) 

2.1.4 Android Jetpack 

Jetpack adalah seperangkat pustaka, alat, dan panduan untuk membantu 

pengembang menulis aplikasi berkualitas tinggi dengan mudah. Komponen ini 

membantu mengurangi kode boilerplate, dan menyederhanakan perkerjaan yang 

rumit, sehingga pengembang hanya perlu fokus pada kode yang penting. Jetpack 

terdiri dari paket pustaka androidx yang tidak diikat oleh platform API. Jetpack 

menawarkan backward compatibility dan lebih sering diperbaharui dibandingkan 

Android platform.  

Komponen Android Jetpack adalah sebuah kumpulan pustaka yang dapat 

diadopsi secara individual dan dibangun untuk bekerja bersama sambil 

memanfaatkan fitur bahasa pemrograman Kotlin. Komponen Jetpack 

dikelompokkan ke dalam empat kategori komponen, yaitu: 

1. Komponen Foundation, menyediakan fungsional lintas sektor seperti 

backward compatibility, pengujian dan dukungan bahasa Kotlin. 

2. Komponen Architecture, membantu pengembang mendesain aplikasi yang 

kuat, dapat diuji, dan dipelihara. 

3. Komponen Behavior, membantu pengembang untuk mengintegrasi dengan 

standar layanan Android seperti pemberitahuan, perizinan, berbagi dan 

asisten. 
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4. Komponen User Interface, menyediakan widget dan helpers untuk 

membuat aplikasi tidak hanya mudah, tetapi menyenangkan untuk 

digunakan. (Android Developers, 2019) 

2.1.5 Android Debug Bridge 

Android Debug Bridge (adb) adalah command-line tool serbaguna yang 

memungkinkan untuk berkomunikasi dengan perangkat. Perintah adb memfasilitasi 

berbagai tindakan perangkat, seperti menginstal dan men-debug aplikasi, dan 

memberikan akses ke shell Unix yang dapat digunakan untuk menjalankan berbagai 

perintah pada perangkat. Perintah yang digunakan pada penelitian ini antara lain: 

1. adb shell dumpsys batterystats –reset, yang digunakan untuk mengatur 

ulang penggunaan baterai pada perangkat 

2. adb bugreport <path>, digunakan untuk membuat berkas bugreport untuk 

mendapatkan hasil pengujian CPU, jaringan dan baterai (Android 

Developers, 2020) 

2.1.6 Battery Historian 

Battery Historian adalah sebuah alat untuk memeriksa informasi yang 

berhubungan dengan baterai dan events pada perangkat Android yang menjalankan 

sistem operasi versi 5.0 Lollipop (API Level 21) dan yang lebih baru, selama 

perangkat tidak terhubung ke sumber listrik. Battery Historian memungkinkan 

pengembang untuk memvisualisasikan sistem dan events tingkat aplikasi pada 

timeline dengan fungsi panning dan zooming, dengan mudah melihat berbagai 

statistik teragregasi sejak perangkat terisi penuh terakhir kali, dan memilih aplikasi 
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untuk diperiksa metrik yang mempengaruhi baterai khusus untuk aplikasi yang 

dipilih. Battery Historian juga memungkinkan perbandingan A/B dari dua laporan 

bug, menyoroti perbedaan dalam metrik terkait baterai utama. (Google Developers, 

2020) 

2.1.7 Tes Performa Aplikasi Android 

Pengujian performa adalah jenis pengujian perangkat lunak yang dilakukan 

setelah tes fungsional. Tes ini digunakan untuk mengetahui performa sistem di 

bawah beban tertentu. Jenis pengujian ini harus memberi pengembang informasi 

diagnostik yang mereka butuhkan untuk menghilangkan hambatan, respons yang 

lambat, waktu muat yang lama, dan masalah. 

Menghitung performa CPU dan informasi penting lainnya pada android 

dengan menggunakan adb bugreport. Bug report berisi informasi diagnostik yang 

dapat membantu  mengidentifikasi dan memperbaiki bug pada aplikasi. Secara 

umum bug report berbentuk berkas zip yang berisi semua informasi diagnostik 

(dumpsys, dumpstate dan logcat). Untuk memudahkan melihat bug report, bug 

report dapat dibuka dengan menggunakan Battery Historian. 

Untuk mendapatkan penggunaan CPU untuk proses yang spesifik yaitu 

dengan memfilter aplikasi berdasarkan nama paketnya dan dihitung dengan rumus: 

𝐶𝑃𝑈 % = (
(𝑈𝑠𝑒𝑟 𝑇𝑖𝑚𝑒 + 𝑆𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚 𝑇𝑖𝑚𝑒)

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑎𝑠𝑢𝑟𝑒𝑑 𝑡𝑖𝑚𝑒
)/ 𝑁 𝑜𝑓 𝐶𝑜𝑟𝑒𝑠 (2.1) 

Keterangan: 

User Time   = Waktu CPU yang digunakan aplikasi oleh pengguna 

System Time   = Waktu CPU yang digunakan aplikasi oleh sistem 
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Total Measured Time = Total Waktu CPU yang digunakan oleh sistem dengan  

    menjumlahkan User Time dan System Time dari  

    SystemStats 

N of Cores   = Jumlah core pada CPU  

(TestDevLab, 2018)  


